Příloha Rapotínských novin

PROGRAM KKC RAPOTÍN - ZÁŘÍ 2018
13.7. - 8.9.2018, galerie
MALBY A FOTOGRAFIE – NASLISE
Malby a fotografie společenství výtvarníků z Rovenska, které dali dohromady na podzim roku
2014 dva výtvarníci – Petr Kučera a Josef Baslar. V současnosti má už sedm nadšenců – šest
malířů a jednoho uměleckého fotografa. Jako základnu mají Rovensko u Krňávků, kde se čas od času
scházejí, konzultují svá díla a plánují výstavy. Výstava je otevřena po-pá 9-17 hod., so 9-13 hod.
1.9.2018, 10.00-17.00hod., hlavní sál a catering
BAZÁREK PODZIMNÍHO VYBAVENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Příjem věcí: 8.30-10.00 hod.
Prodej:
10.00-17.00 hod.
Výdej věcí: 17.00-18.00 hod.
10.9.2018, 9.00-13.00 hod.
NORDIC WALKING VÝLET
9.00 hod. Instruktáž
9.30-13.00 hod. Výlet Petrovské studánky
Možnost zapůjčení holí, nutno nahlásit předem v TIC Rapotín do 5.9.2018.
13.9.-11.12.2018, galerie
JIŘÍ JIROUŠEK - NEBESKÉ
Výstava leteckých fotografií. Jiří Jiroušek fotí z motorového padáku a zaměřuje se na krásy české
krajiny. Výstava je otevřena po-pá 9.00-17.00 hod., so 9.00-13.00 hod.
23.9.2018, 9.00-20.00 hod., hlavní sál
O CENU STAROSTY OBCE RAPOTÍN
5. ročník mezinárodní soutěže ve sportovním tanci
Program:
9.00 hod. Zahájení soutěže starostou obce Rapotín
9.00-14.00 hod. Dětská a juniorská kategorie tříd E, D, C
14.00-20.00 hod. Juniorská kategorie třídy B (české špičky do 14 let) a dospělá kategorie tříd E, D, C, B.
Vstupné: 100,- Kč.
26.9.2018, 17.30 hod., zasedací místnost
PODESNÍ NA ŠUMPERSKU NA STARÝCH POHLEDNICÍCH A FOTOGRAFIÍCH
Beseda s autory a křest knihy. Knihy budou prodávány za zvýhodněnou cenu.
Plánujeme na říjen:
5.10. Jsme tu s Vámi – Vincentinum
13.10. Turistický výlet s J. Tomáškem
17.10. Přednáška Miroslav Hrabica
20.10. Podzimní setkání seniorů
30.10. Beseda s vedoucím správy CHKOJ Petrem Šajem
		

					 Změna programu vyhrazena.

Kulturní centrum Rapotín

NATĚRAČ
Ten chlap má vymalováno!
Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec,
živící se momentálně jako malíř pokojů,
získá nečekaně svou životní roli ...
Donald Churchill je autorem tzv. „čistých komedií“,
které si kladou jediný cíl, pobavit a rozesmát diváka.
A umí to dokonale!
V Natěračovi rozvíjí situaci klasického milostného
trojúhelníku. Hlavní hrdinka naší hry Simona
je nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého milence.
Jakým způsobem této pomstě dokáže vzdorovat
a jakou roli v tom sehraje náhodně přítomný natěrač?

Ve dvou tour 2018 - Lenka Nová & Petr Malásek
13. listopadu 2018 od 19 hod. v KKC Rapotín
Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem
Lenka Nová, která se v posledních letech nejvíce
prezentovala na koncertech s Michalem Horáčkem,
navázala spolupráci s klavíristou a skladatelem
Petrem Maláskem.
Hudební spojení těchto dvou osobností hned
po prvních koncertech zaznamenalo velkou pozornost
a nadšení publika. V písních, které Lenka prezentuje svým
velmi osobitým pojetím, se prolínají příběhy ženy, která
vedle krásného hlasu, profesionality a noblesy na pódiu
zůstává duší a srdcem především obyčejnou holkou,
která prožívá životní radosti a strasti všedních
dnů a nepřestává věřit v lásku a životní naplnění.
Vynikající Petr Malásek pak velmi zkušeně a instinktivně
doprovází na klavír jednotlivé písně.
V sálech vzniká neopakovatelná atmosféra srovnatelná
s koncerty, kdy Petr spolupracoval
na jednom pódiu s Hanou Hegerovou.

Komedie Natěrač je českému publiku dobře známá.
V devadesátých letech Natěrače nezapomenutelným
způsobem ztvárnil například Josef Dvořák.
Ještě větší popularitu získala inscenace s Janou
Paulovou a Pavlem Zedníčkem. S diváckým ohlasem
se setkalo i televizní zpracování s Janem Budařem
a Jitkou Čvančarovou.

Vstupenky v předprodeji od 11. září 2018.
Cena vstupenky 290,- Kč.
V den akce cena vstupenky 330,- Kč.

A protože dobré komedie nestárnou (a je jich jako šafránu),
přinášíme verzi novou s Leošem Nohou (Okresní přebor),
Barborou Mottlovou (Přístav) a Evou Decastelo (Ohnivý kuře).

Turistické informační centrum a knihovna budou
ve dnech 5.-6.září 2018 a 14.září 2018 uzavřeny
z technických důvodů (malování a konání
knihovnického semináře v prostorách KKC).

O tom, jak se nám podařilo splnit zadání autora
„pobavit publikum“ se můžete přesvědčit sami ...

UPOZORNĚNÍ

Děkujeme za pochopení.

Kulturní centrum Rapotín

BAZÁREK PODZIMNÍHO VYBAVENÍ PRO
DĚTI I DOSPĚLÉ

SOBOTA 1.9. 2018 / KKC Rapotín
Příjem věcí
Prodej
výdej věcí

08:30 – 10:00
10:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Pro prodávající: ÚČAST si rezervujte do 21.8. na leona.pekarova@gmail.com
(potvrzení o účasti obdržíte hromadně po 21.8.)
Počet míst je omezen

Pro nakupující: PROSÍME respektujte provozní dobu 
Výtěžek (25 % z ceny prodané věci) bude použit na nákup pomůcek a hraček
RC Vikýrek.

Knižní bazárek - výnos bude použit pro dětská oddělení nemocnic,
finanční příspěvek na nákup knih pro dětské onkologické odd. FNOL ve
spolupráci se sdružením Šance

Kulturní centrum Rapotín

T
EE
26.9.2018 17.30 hod. KKC Rapotín, zasedací místnost
BESEDA S AUTORY A KŘEST KNIHY
V této obrazové publikaci naleznete historické pohlednice a fotografie
obcí, které se nacházejí v povodí řeky Desné a v přilehlém údolí řeky
Merty. V den křtu knihy budou knihy prodávány za cenu 350,- Kč.
Více informací: Obecní knihovna Rapotín, tel.: 583 212 531, www.kkcrapotin.cz.
Turistické informační centrum
Šumperská 530
788 14 Rapotín

Tel.: +420 583 212 211, 608 292 980
E-mail: ic@kkcrapotin.cz
www.kkcrapotin.cz

Po - Pá 9.00 – 17.00 hod.
So 9.00 – 13.00 hod.

